
szkoło
Witaj,

DRZWI  
ZEWNĘTRZNE boliWia
wym. 90 cm, wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; 
wykończenie: szyba hartowana, 
ramka czarna, blacha ocynkowana, 
uszczelka na całym obwodzie; zasto-
sowanie: domy jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

lampa  
biuRkoWa lED 

EDDY 
moc 6 W, kolory: biały, 

czarny; funkcja ściemniania, 
zmienne barwy światła:  

ciepła, neutralna, zimna biel

biuRko olEk białE Z 4 SZuFlaDami
wymiary: biurko - szer. 94 cm, gł. 43 cm, wys. 74,5 cm, 
szuflady: 1 szuflada 50x10 cm, 3 szuflady 38x20 cm

dostępne  
kolory:

FoTEl liNColN FoTEl gamiNgoWy aRENa 
kolory: czarno-czerwony, czarno-szary

FoTEl młoDZiEżoWy lupuS
tapicerowany tkaniną lub imitacją 
skóry, regulacja wysokości siedziska 
za pomocą podnośnika pneumatycznego, 
podstawa metalowa, chromowana, 
z kółkami do powierzchni miękkich,
kolory: biały, szary, czarny

biuRko gamiNgoWE ZEuS 
blat wykonany z płyty MDF pokrytej melaminą, 

posiada przelotki na kable, rama metalowa, 
lakierowana proszkowo, wym. 120x60x75 cm

DaFi buTElka 
FilTRująCa
pojemność 0,3 l, 
różne kolory

1599 zł

kpl.

8490 zł

szt.

269 zł

szt.

499 zł

szt.269 zł

szt.

1999 zł

szt.

229 zł

szt.

359 zł

szt.

Sierpień 
2022

Oferta ważna  
od 5.08 do 20.08

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka 
CZECHOwICE DZIEDZICE • Zabłocie

ZRÓB ZAKUPY 
I WYKORZYSTAJ KUPON

Wygraj voucher 1100 zł do Hotelu Słoneczny Zdrój,
bony na zakupy w Mrówce i wiele innych nagród!

WYSPA SKARBÓW
w APPlikacji PAYBACK

Od 25.07 do 25.08
używaj kuponów w APP
i wygrywaj codziennie

+50

+100



łazienkowa
Odnowa

dostępne  
kolory:

1. 2. 3. 4.

ZESTaW mEa*
kolor dąb craft złoty, nóżki i uchwyty czarne;
 - szafka z umywalką, szer.: 50 cm - 299 zł,  
55 cm - 349 zł
 - słupek, wys. 170 cm - 309 zł

*cena nie zawiera armatury i akcesoriówkoSZ Na pRaNiE
pojedynczy - 99 zł, podwójny - 129 zł;
różne kolory

ZESTaW ZEN gRaFiT*
kolor grafit połysk;
 - szafka z umywalką, szer. 60 cm - 549 zł/kpl.*
 - słupek, szer. 30 cm - 319 zł/szt.

*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

kabiNa Walk-iN
szkło transparentne  
o gr. 8 mm, powłoka  
shiny-glass, kolor czarny;
wym.:  90x200 cm - 599 zł, 

100x200 cm - 649 zł

ZESTaW ZlEW gRaNiToWy + baTERia
1-komorowy, długi ociekacz, bateria z wyleką typu U;
kolory: grafitowy, szary, piaskowy

ogRZEWaCZ WoDy DaFi
 - 3,7 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, z baterią, biały - 159 zł
 - 3,7 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, z przyłączem 230 V - 179 zł

a18 DEX 
kolumNa 
NaTRySkoWa
wysokość: 96 cm, 
głowica natryskowa 
z systemem ANTICALC 
21x21 cm, słuchawka: 
5 funkcyjna

kabiNa koRa
szkło transparentne 4 mm, profile aluminiowe - chrom, 
rączki jednopunktowe, rolki górne podwójne, rolki 
dolne pojedyncze; wysokość brodzika 15 cm, 
głębokość brodzika 5 cm, wym. 90x90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

pRZEpłyWoWy 
poDgRZEWaCZ WoDy
1. IWH150 - 119,99 zł/szt.
2. IWH160 - 119,99 zł/szt.
3. IWH370 - 209,99 zł/szt.
4. IWH560 INOX - 229 zł/szt.

od 159 zł

szt.

19999 zł

szt. 289 zł

kpl.

zł

szt.

od 319 zł

szt.od 299 zł

szt.

od 599 zł

szt.

od 11999 zł

szt.

64999 zł

zest.
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łazienkowe

szaLeŃsTwocenowe

1.

3.
4.

2.

ZESTaW mEbli FoRmiCa*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 249 zł, 
2. szafka wisząca, szer. 30 cm - 149 zł, 
3. komoda, szer. 30 cm - 149 zł, 
4. słupek wysoki, szer. 30 cm - 299 zł

*zestaw nie zawiera lustra i armatury

ZESTaW RoNDa*
kolor biały/buk truflowy; słupek podwie-
szany - 349 zł; szafka z umywalką,  
szer. 60 cm, podwieszana - 499 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

ZESTaW Small*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: 
wenge luizjana, 
biały połysk  

ZESTaW kREDo*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: 
biały, biały połysk 

natryskowa wannowa 
umywalkowa 

stojąca 
zlewozmywakowa 

ścienna 
umywalkowa 

ścienna 
zlewozmywakowa 

stojąca

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

* 
ce

na
 n

ie
 z

aw
ie

ra
 a

rm
at

ur
y

*z
es

ta
w

 b
ez

 a
rm

at
ur

y

ZESTaW NiCE*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF 

gEbERiT 
ZESTaW uNiFiX 

DElTa 50 
+ miSka REkoRD

bezkołnierzowa 
deska duroplast, 
wolnoopadająca

CERSaNiT 
ZESTaW 
poDTyNkoWy 744
miska CITy OWAL

CERSaNiT 
kompakT 613 
aRTECo ClEaN EliTa SZaFka WiSZąCa Z luSTREm

od 149 zł

szt.

189 zł

zest.

219 zł

zest.

199 zł

zest.

499 zł

zest.

999 zł

zest. 1049 zł

zest.

309 zł

szt.

od 349 zł

szt.

9999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 5999 zł

szt. 4999 zł

szt.
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Ciepłoi sucho

10.

2. 3.

6.

7.
11.

4.
5.

8.

9.

1.

12.

gRZEjNik  
łaZiENkoWy 
RaRo 
kolor biały

wymiary moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 229 zł

50x122,5 cm 475 W 289 zł

gRZEjNik 
łaZiENkoWy 
mERkuRy 
kolor czarny mat

R

wymiary moc cena
50x59,5 cm 263 W 189 zł
50x91 cm 363 W 259 zł

50x122,5 cm 475 W 329 zł

gRZEjNik 
alumiNioWy poWER 70
wys. 575 mm, szer. 70 mm, gr. 70 mm, moc 769 W

pompa obiEgoWa  
ibo bETa ii
 - 25-40/180 h = 4,5 m - 269 zł/szt.
 - 25-60/180 h = 6 m - 279 zł/szt.

pompa CyRkulaCyjNa 
Cpi 15-15
- 195 zł/szt.

pompa obiEgoWa ibo
 - 25-40-180 - 119 zł/szt.
 - 25-60-180 - 129 zł/szt.

RuRa WiEloWaRSTWoWa pEX
16x2 mm, 200 m.b.

gRZEjNik  
pSb STaloWy

typ C22, wys. 600 mm;  
szer.: 400 mm - 219 zł,  

600 mm - 269 zł, 800 mm - 359 zł, 
1000 mm - 389 zł, 1200 mm - 479 zł

mop vilEDa EaSy 
WRiNg & ClEaN TuRbo
w ofercie również wkład do mopa 
- 24,90 zł/szt.

1. PUROX COLOR, perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań - 26,99 zł (2,93 zł/kg; 0,22 zł/pranie)  
+ 50 punktów paybaCk

2. LENOR PROFESSIONAL, koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l - 39,99 zł (od 8 zł/l)
3. FAIRy PROFESSIONAL, płyn do mycia naczyń LEMON/SENSITIVE NEW, 5 l - 39,99 zł (8 zł/l)
4. SIDOLUX CRySTAL, płyn do mycia szyb ARCTIC, LEMON, 650 ml - 5,99 zł (9,22 zł/l)
5. AJAX, uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł 
6. DOMESTOS, płyn do toalet, różne rodzaje, 1250 ml - 9,99 zł (7,99 zł/l)

7. BREF COLOR ACTIV, kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 12,99 zł (86,60 zł/kg)
8. KRET, bioaktywator do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, 1 kg - 34,99 zł  

+ 100 punktów paybaCk
9. KRET, bioaktywator do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, saszetka, 25 g - 2,49 zł (9,96 zł/100 g)

10. REGINA SUPER LONG, ręcznik kuchenny, biały, a’1 - 10,99 zł
11. SŁONIK JUMBO, ściereczki/ręczniki uniwersalne, na mokro/na sucho, 100 szt. - 10,99 zł (0,11 zł/szt.)  

+ 50 punktów paybaCk
12. CASHMIR RUMIANKOWy, papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)

od 169 zł

szt.

od 189 zł

szt.
33 zł

żeberko

769 
W

219 zł

m.b. od 219 zł

szt.

10990 zł

zest.
od 599 zł

szt.

od 249 zł

opak.

NoWość
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z mrówką
Remont

SkRZyDło RamoWE pRiX*
okleina 3D/FF, dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm, 
szyba hartowana, dostępna kolorystyka: biały FF 
*cena bez klamki i ościeżnicy

PRODUKT
POLSKI

SkRZyDło alba*
okleina 3D/FF, dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm,  
szyba hartowana, dostępna kolorystyka: dąb bielony 3D 
*cena bez klamki i ościeżnicy

PRODUKT
POLSKI

WiaDRo mRÓWka
poj. 11 l, podziałka do 9 l

piaNa  
CERESiT WHiTETEQ 
750 ml 
 - wężykowa - 29,99 zł (39,99 zł/l)
 - pistoletowa - 32,99 zł (43,99 zł/l)

Folia pSb buDoWlaNa  
CZaRNa STaNDaRD
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m (68 zł/rolka)

Folia pSb STaNDaRD 
paRoiZolaCyjNa
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m (98 zł/rolka)

DoSTĘpNE SZERokośCi: 

60, 70, 80, 90 cm

DoSTĘpNE SZERokośCi: 

60, 70, 80, 90 cm

Taśma malaRSka 
EXCEllENT
 - 50 m x 30 mm - 12,99 zł
 - 50 m x 50 mm - 20,99 zł

Kup 3 taśmy TESA Excellent 30 mm  
lub 2 taśmy TESA Excellent 50 mm  
i odbierz T-shirt przy kasie!

od 399 zł

szt.

od 179 zł

szt.

799 zł

szt.

od 2999 zł

szt.

068 zł

m2

098 zł

m2

od 1299 zł

szt.
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piękne

i podłogi
ściany

7 mm

8 mm

8 mm

7 mm

paNEl poDłogoWy Dąb TEaTRalNy
AC4, 7 mm

aC4

paNEl poDłogoWy uRbaN DRiFTWooD 
AC4, 8 mm

paNEl poDłogoWy RoCkFoRD
AC4, 8 mm, V-fuga

aC4

aC4

płyTki DEkoRaCyjNE moNSaNTo 1
płytki cegłopodobne z gotową fugą, doskonale sprawdzają się zarówno na elewacji,  
jak i w salonie, pokoju dziennym czy przedpokoju, 0,42 m²/opak. (95,21 zł/m2)

paNEl poDłogoWy Dąb aSpEN
AC3, 7 mm

aC3

SCHoDy STRyCHoWE  
opTiSTEp ola baSiC
wym. 120x60 cm - 399 zł,
wym. 120x70 cm - 429 zł,
wykończenie: płyta obustronnie biała o grubości 2,6 cm,
przenikalność cieplna: U=1,54 W/m2K,
schody wyposażone są w zatrzask

kamiEń DEkoRaCyjNy TaSoS

2299 zł

opak.

2990 zł

m2

4299 zł

m2

3799 zł

m2

3999 zł

opak.

2999 zł

m2

od 399 zł

szt.
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po remoncieoświeTLamy

1.

1.
2.

1.

1.

2.

3.

3.
2.

2.

579 zł

zest.

pRZEDłużaCZE  
biuRkoWE
 - dł. 1,5 m - 6 gniazd - 24,90 zł
 - dł. 3 m - 6 gniazd - 32,90 zł

uCHWyT Tv 
1. stały 26-55”, maks. 45 kg - 29,90 zł
2. regulowany 23-42”, maks. 20 kg - od 39,90 zł

aNTENa Tv
różne rodzaje

gNiaZDa  
mEbloWE 
1. przedłużacz biurkowy  

nablatowy z USB - 74,90 zł
2. przedłużacz biurkowy  

uchwytowy z USB - 84,90 zł

lampki biuRkoWE lED
1. GLORy, moc: 4,5 W, kolor: czarno-złoty,  

barwa światła: neutralna biel - 69,90 zł
2. HOME, moc: 6 W, kolor: biały/czarny,  

barwa światła: zimna biel - 84,90 zł 
3. JASMINE, klips, moc: 6W, kolor: biały, funkcja ściem-

niania, barwa światła: neutralna biel - 84,90 zł

opRaWa  
ElEWaCyjNa ESo
kolory: czarny i inox; gwint E27

żaRÓWka lED g9
gwint G9, barwa światła: neutralna biel
 - moc 1,9 W - 7,99 zł
 - moc 2,6 W - 8,99 zł

żaRÓWka  
lED ClaSSiC
barwy światła: ciepła  
biel, neutralna biel
 - gwint E27, moc 10 W - 4,99 zł
 - gwint E14, moc 5 W - 5,99 zł

żaRÓWka lED gu10
gwint GU10, barwa  
światła: neutralna biel
 - moc  3,8 W - 5,99 zł
 - moc 8,4 W - 9,99 zł

iNDukCyjNa  
pRZECiNaRka Do DREWNa
moc 800 W, silnik indukcyjny, śr. tarczy 200 mm; maks. 
kąt cięcia 45 stopni, głębokość cięcia: pod kątem 90 stopni 
45 mm, pod kątem 45 stopni 27 mm; powierzchnia robo-
cza 505x373 mm 

lampki biuRkoWE oRNo*
gwint E27, dostępne kolory:  
czerwony, biały, czarny;
1. LATSA z klipsem - 21,90 zł
2. FUPI - 24,90 zł
3. DIAN - 48,90 zł

*bez żarówki

dostępne  
kolory:

plaFoN lopEZ 18 W

DEDRa SpaWaRka 
iNWERToRoWa 200 a

pRZyłbiCa pSS 02
przyłbica automatyczna – samościemniająca, 
zasilanie: panel słoneczny + wbudowane baterie, 
regulacja zakresu przyciemniania, czułości filtra 
i czasu rozjaśniania

7990 zł

szt.

od 2190 zł

szt. od 6990 zł

szt.

od 7490 zł

szt.

od 2490 zł

szt.

399 zł

szt.169 zł

szt.

od 4990 zł

szt.

od 799 zł

szt.

od 599 zł

szt.od 499 zł

szt.

5590 zł

szt.

HiT CENoWy!

od 2990 zł

zest.
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Wędkuj
z mrówką

pokRoWiEC Na WĘDki WĘDki

SpłaWiki

SapERka SkłaDaNa

ZaNĘTy
różne rodzaje

Waga WĘDkaRSka

pRoCa
WĘDkaRSka

plECak TuRySTyCZNyNamioT TuNEl 1-oSoboWy NamioT 2-oSoboWy

maTa 
Do Ryb

laTaRka

kompaS mENażka

pobiERak

kołoWRoTki

4390 zł

szt.

od 899 zł

szt.

od 799 zł

szt.

19990 zł

szt.

4990 zł

szt.

3990 zł

szt.

7990 zł

szt.

2590 zł

szt.

7490 zł

szt.

21590 zł

szt.

12990 zł

szt.

4990 zł

szt.

od 8290 zł

szt.

4590 zł

szt.

9990 zł

szt.

od 7490 zł

szt.

Sierpień 20228
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1.

2.

FaRba
1. tablicowa 0,75l - 79,90 zł/szt.
2. magnetyczna 0,75l - 99,90 zł/szt.

plECaki

piÓRNiki

TabliCa koRkoWa
wymiary:
 - 30x40 cm - 12,90 zł/szt.,
 - 60x40 cm - 19,90 zł/szt.,
 - 100x60 cm - 69,90 zł/szt.,
 - 100x100 cm - 79,90 zł/szt.

ZESZyTy
różne rodzaje

akCESoRia SZkolNE
akCESoRia 
biuRoWE

od 7990 zł

szt.
od 1290 zł

szt.

od 079 zł

szt.

od 199 zł

szt.od 399 zł

szt.

od 6990 zł

szt.

od 1290 zł

szt.
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DO ŁAZIENKI

i kuchniJesieŃw ogrodzie

DRZEWa i kRZEWy 
liśCiaSTE SZCZEpioNE
budleja - 10,99 zł, horten-
sja - od 13,99 zł, żarnowiec 
- 16,49 zł, salix - 24,99 zł, 
jarzębina - 25,99 zł, jabłoń 
ozdobna - 49,99 zł, catalpa 
- 60,99 zł

WRZoSy

kRZEWy oWoCoWE
borówka 3-letnia, kiwi, jeżyna, winorośl

kRZEWy iglaSTE

byliNy
różne odmiany

od 449 zł

szt.

od 1099 zł

szt. od 1099 zł

szt.

od 1099 zł

szt.

od 799 zł

szt.
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inspiracjedekoraCJe

1.

2.

pojEmNik  
moNaRo
 - 10 l - 31,99 zł
 - 18 l - 39,99 zł 
 - 26 l - 46,99 zł 

kolory: czarny, szary

koSZyk poDWiESZaNy 
 - szer. 30 cm - 20,99 zł; szer. 40 cm - 21,99 zł
 - LOFT czarny - 19,99 zł

FRESH luNCHboX
kolory: niebieski, zielony;
1. ze sztućcami - 10,99 zł
2. pojemnik na jogurt SNAC, poj. 0,6 l; dostępny
w kolorach: czerwony, szary, czarny - 9,90 zł

CaRla DECo-CliCk-boX
poj. 0,5 l - 6,50 zł;  
poj. 1 l - 7,50 zł

maks. 
obciążenie 

5 kg

plaSTiki użyTkoWE
różne kolory;
 - WIADRO: 5 l - 6,90 zł, 
10 l - 9,30 zł
 - MISKA: 8 l - 9,50 zł, 11 l 
- 11,90 zł, 15 l - 13,50 zł 

od 690 zł

szt.od 1999 zł

szt.

od 650 zł

szt.
od 3199 zł

szt.

od 990 zł

szt.
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Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi. Oznacza to, że ceny artykułów w markecie  
mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie obowiązywania oferty. Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu artykułów asortymentu.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

Akceptujemy płatności:

Mrówka CZECHOwICE DZIEDZICE
ul. DRZYMAŁY 14, 43-502 CZeChowiCe-DZieDZiCe

Tel. 32 214 00 00
goDZinY oTwARCiA: pn. - pT.: 7:00-20:00,  sob.: 8:00-18:00

ZnAJDŹ nAs nA FACebooKu -

MRówKA ZAbŁoCie
ul. bielsKA 54, 43-246 ZAbŁoCie

Tel. 33 857 01 84
goDZinY oTwARCiA: pn. - pT.: 7:00-17:00,   sob.: 7:00-13:00

CZęść AsoRTYMenTu DosTępnA TYlKo nA ZAMówienie

www.facebook.com/MrowkaCzechowiceDziedzice
www.facebook.com/MrowkaZablocie

Z KUPONAMI
Mrówki Czechowice-Dziedzice

kupujesz zyskujesz!


